IV. B
TÝDEN: 6.

TÝDENNÍ ÚKOLNÍČEK 2021/2022
Třídní učitelka: Mgr. Alena Hrbáčková

prosince – 10. prosince 2021

INFORMACE PRO RODIČE:
Prosím o podpisy a kontrolu domácích úkolů!
Prosím o pravidelné sledování elektronické ŽK. Posílám zde veškeré informace.
Prosím o omlouvání žáků přes elektronickou ŽK a do omluvného listu.
Děti si ve škole nenechávají věci, na vyučování se chystají podle rozvrhu hodin.
V pondělí proběhne screeningové testování dětí pomocí AG testů.
PŘEDMĚT:

CO SE NAUČÍM?

JAZYK ČESKÝ

Opakování učiva:
Párové souhlásky. Měkké, tvrdé a obojetné souhlásky. Slovní druhy.
Stavba slova. Předložky a předpony.

ABC

Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z
Slovní druhy
Učebnice (po str. 38)
PS str. (po str. 34)
Každé úterý budeme psát diktát.

ANGLIČTINA

Skupina Mgr. Střelcové

U11 – My favourite things !!! nová slovíčka !!!


There is/are (otázky, odpovědi)

PS po str. 53
Prosím, učte se s dětmi i psanou formu slovíček. Děkuji! 😊
Skupina Mgr. Marcely Fojtíkové
Lekce 10
Animal safari – opakování
Lekce 11
My favourite things – slovní zásoba
Vazba There is, There are – kladné tvary, zápory a otázky a odpovědi
Předložky: IN (in my room – v mém pokoji), ON (on the wall – na stěně)
MATEMATIKA

123

Opakování
Malá násobilka. Sčítání a odčítání. Čísla do tisíce. Zaokrouhlování.
Násobení jednociferného a dvojciferného čísla. Dělení čísla dvojciferného
číslem jednociferným. Dělení se zbytkem. Počítáme se závorkami.
Násobení a dělení do tisíce zpaměti.
Jednotky času
PS (po str. 53)
Geometrie: bod, přímka, úsečka, polopřímka, tělesa, kružnice, nanášení
úsečky na přímku, polopřímku (str. 40)

PŘÍRODOVĚDA

Živočichové – vlastnosti, dělení živočichů
Potravní vazby (str. 17)
Ekosystém Les (str. 18, 19, 20,21)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

VLASTIVĚDA

Povrch České republiky, práce s mapou (str. 25 - 27)
Města ČR (str. 8,9)
Na písemnou práci se stačí připravovat ze sešitu, bude oznámena včas,
a proto je potřeba, aby si žáci v případě absence učivo dopsali.

